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СА ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ АТЛЕТСКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ 

СРБИЈЕ 

 
одржане дана 21.марта 2012 године у Чачку, са почетком у 13 часова 

 

  Пре почетка рада домаћин, Слободан Ниџовић,  упознао је присутне делегате да 

је претходном сазиву Скупштине истекао мандат, те се према Статуту бира нови председник 

као и остали органи АСЦС. Затим је предложио састав тела која треба да спроведу  Скуштину: 

 

  За радно председништво предложени су Един Зуковић,Слободан Ниџовић-

чланови У.О. АСЦС и  Љубиша Гајић - секретар АСЦС. 

  За записничара је предложен Данијел Николић из Параћина. 

  За овераче записника предложени су Драган Томић  и Зоран Дојчиновић. 

   

За верификацону комисију предложени су Снежана Јовановић из Ћуприје и 

Станиша Аксић из Бора.  

  Предлог Ниџовића једногласно је усвојен. 

 

  Потом је Верификациона комисија поднела извештај о раду те константовала да 

је од укупно 36 позваних клубова чланова Скупштине, на седници присутно 24 делегата, те да 

Скупштина има потребан кворум и да може да ради и доноси пуноважне одлуке. 

 

 Након извештаја верификационе комисије, приступило се раду Скупштине. 

 

 Предложен је и усвојен дневни ред седнице (једногласно је усвојен) 

 

 У првом делу Скупштине ген. секретар АСЦС Љубиша Гајић поднео је извештај 

о раду у протеклом периоду. Рекао је да је савез радио у тешким условима, са мало пара, али 

са пуно ентузијазма. Основни циљ – опстанак Савеза и формирање система такмичења АСЦС 

у потпуности је остварен. Тиме је прва фаза постојања АСЦС остварена, на новом руководству 

је да сада унапреди рад Савеза. 

 У свом излагању захвалио се на досадашњем раду председнику Зорану 

Петровићу и известио о оставци коју је из личних разлога поменути поднео. Затражио је од 

Скупштине да усвоји тј. верификује одлуку председника. 

Извештај о раду је усвојен једногласно, без икаквих примедби.  

 Предлог да се усвоји оставка Председника АСЦС је једногласно усвојена. 

 Гајић је по другој тачки образложио финансијски извештај за 2011. годину из 

кога се види да је АСЦС радио са 437.000 динара прихода. То су заиста минималне паре али 

се и са њима остварило много. Гајић је образложио неке ставке и рекао да новом руководству 

оставља чист рачун који никада није био у блокади а присутне обавестио да Савез нема 

никакве дугове чиме ће новом руководству знатно олакшати рад.  

 Финансијски извештај је усвојен једногласно.  

 

 

 

 

 

 

 По следећој тачки дневног реда Ниџовић је упознао делегате да постоје два 

кандидата за председника АСЦС и то:  



 -Беговић Горан и  

 -Павловић Иван 

 Предлог да оба кандидата изнесу своје програме рада једногласно је усвојен.  

 

 Кандидат Беговић Горан из Крушевца рекао је да је након личних разговора са 

својим предлагачима и својим противкандидатом дошао до заједничког договора. Он одустаје 

од своје кандидатуре, у корист Ивана Павловића, по његовом мишљењу то је за добробит 

напретка Савеза и атлетике. Објаснио је да сматра да су његове везе у медијима, савезима и 

привредној структури боље а да себе и даље ставља на располагање Савезу и свим осталима 

којима је његова помоћ потребна.  

 

Кандидат Иван Павловић из Крагујевца је поздравио присутне чланове 

Скупштине а затим је рекао да је у спорту од малих ногу и да је од 2002/2003 био у штабу 

Ивице Можека. Са својим против кандидатом он је, пре свега, одличан пријатељ дуги низ 

година као и сарадник и да ће то бити још дуги низ година. АСЦС би требао да буде најјачи 

савез у Србији везано за атлетски спорт, пошто има највећи број клубова и чланова а да наши 

такмичари имају врхунске резултате који досежу до светских и европских медаља и рекорда. 

Упознао је присутне да је мало времена остало за обавезе око пререгистрације у АПР-у. 

  АСЦС треба да буде везивно ткиво између тренера, клубова и њихових чланова 

према репрезентацији Србије, и да ће АСЦС радити на унапређењу услова у атлетици као и 

на омасовљавању истог. 

  Професионализација на сваком месту допринеће да се постигну најбољи 

резултати и направи квалитативни помак у атлетици који ће користити свима нама. АСЦС 

треба да помогне у свим областима атлетског спорта како би се пронашли нови таленти попут 

Амеле Терзић, Илде Даутовић и других... 

  Ако добије поверење Скупштине затражиће пријем и разговор код представника 

општина и савеза а у циљу побољшања услова рада у клубовима. 

 

  Пошто је један кандидат одустао од кандидатуре, Скупштина је прешла на 

гласање за председника,односно једног од предложених кандидата. Пре гласања отворена је 

дискусија на којој је Жељко Челиковић упитао на основу ког статута ће се вршити избор 

пошто нови нацрт статута није усвојен. Донета је одлука да се избор врши по старом Статуту 

АСЦС.  

  Потом се Скупштина је једногласно изјаснила да гласање буде јавно.  

  Пре гласања чланови верификационе комисије су још једном проверили 

присутност делегата те је установљено да постоји кворум. Приступило се гласању у коме је за 

новог председника гласало 15 делегата,  ПРОТИВ су била 4 а још 4 УЗДРЖАН. Тиме је 

изабран нови председник који је и позван да преузме даље вођење скупштине. 

 

  Након преузимања  руковођења новоизабрани председник захвалио се 

делегатима Скупштине на поверењу и предложио ново радно представништво у сазиву: 

  Горан Беговић, 

Иван Павловић и  

Љубиша Гајић, 

  Скупштина је једногласно усвојила ново предложено радно председништво. 

  За записничара предложен је поново Николић Данијел. 

  За чланове верификационе комисије предложени су Аксић Станиша и Јовановић 

Снежана.   

  За овериваче записника предложени су Драган Томић  и Зоран Дојчиновић а сви 

предлози  једногласно су усвојени. 

 



  Пре избора чланова Управног одбора председник је затржио савет око тога да ли 

треба изабрати све органе управе пошто нови Статут ступа на снагу 8 дана од дана усвајања и 

да постоји могућност да тренутни нацрт Статута не буде усвојен. 

  Уследила је дискусија. С.Ниџовић је рекао да нови сазив Скупштине има право 

да мења нацрт Статута пре усвајања а С.Аксић се надовезао и поближе објаснио шта и како 

да се ради. Председник је предложио да се члан 30. старог Статута у коме У.О.има 5 чланова 

промени и да у новом Статуту нови У.О.има 9 чланова.  Љубиша Гајић је додао да на јавној 

расправи нико није имао примедби на нацрт статута. 

 Стављена је на гласање измена члана 30. Статута (гласало се 22 ЗА и 2 

УДРЖАНА против није било).  

 Након гласања, председник је предложио следећи састав Управног одбора 

АСЦС:   

 -Саша Пантелић 

 -Дарко Савић, 

 -Милан Вуковић, 

 -Нусрет Ћорић, 

 -Биљана Планко, 

 -Драган Урошевић, 

-Иван Павловић и још два слободна места.  

За генералног сектара Савеза предложио је Горана Беговића.  

  Отворена је дискусија. Бошко Здравковић из А.К.Вожд је предложио да би место 

у новом У.О. требао да има и Љубиша Гајић пошто је упознат са радом савеза и може  да 

обавља све задатке квалитетно као и до сада. Потом се за реч јавио Драган Дуканац из Чачка 

који је осудио предлог за  члана У.О Драгана Урошевића рекавши да није место у нашем 

Савезу некоме ко је кршио и правио прекршаје везане за наступ деце  на такмичењу, односно 

који је неколико пута повредио правила такмичарске комисије. 

  На ова два питања председник је одговорио да је Гајић планиран за неке друге 

задатке и активности у којима ће блиско сарађивати са новоизабраним генералним 

секретаром а да нема правоснажне нити било какве осуде према Драгану Урошевићу од 

стране надлежних органа.  

  Слободан Ниџовић је у вези напада на Урошевића рекао да је изречена ноторна 

лаж и да није лепо ни културно прозивати некога ко је у клубу који има прегршт медаља и 

великих успеха. АСС и АСЦС имају своје меродавне органе који врше контролу и кажњавање 

таквих ствари и додао да би у У.О своје место требао имати и један представник тренерске 

организације како би на најбољи начин преносио вести са терена до управе и обратно. 

Ниџовић је такође додао да би представник тренерске организације требао бити присутан на 

свим нивоима у органима управа пошто су тренери ти који раде и стварају резултате.  

  Драган Томић, је додао да би поред тренерске организације у судијска требала да 

има свог представника образлажући да без судија нема такмичења пошто не могу тренери 

судити мада се у пракси и то дешавало па се показало као лоша комбинација.  

  Председник  је одговорио да је упознат са идејом Ниџовића и од раније и да 

мисли да тренрска организација тренутно не треба да има свог представника у У.О. пошто ту 

треба да буду чланови који ће моћи да допринесу и обезбеде боље услове за рад и одвијање 

такмичења. 

  Драган Стефановић из Краљева је рекао да би требало проширити У.О. са 9 на 

11 чланова како би и Т.О. и С.О имале свог представника, нашта је Павловић упитао да ли ће 

Т.О. и С.О моћи континуирано да доприносе на месечном нивоу развоју атлетског спорта. 

Ниџовић је на ово питање одговорио да ће представник тренерске организације моћи да 

доприноси развоју атлетике, пошто ће знати право стање на теренима на којима се ради са 

децом и још једном поновио да су тренери ти од којих све креће и да су они произвођачи 

резултата и рекорда. 



 Жељко Челиковић је приметио да је састав У.О. скоро пресликан по претходном по 

територијалном распореду и да у новом У.О нема територијалне равноправности нашта је 

председник одговорио да би у том случају У.О. требао да има двадесетак места. 

 Драган Томић је рекао да би У.О АСЦС требао обезбедити боље услове за рад и развој 

атлетског спорта у свом региону и да судијска и тренерска организација треба да се договоре о 

месту у УО АСЦС с обзиром да су многи наши истакнути чланови истовремено и тренери и 

судије. 

 Слободан Спасић из Радничког из Крагујевца запитао се зашто нема у У.О. 

представника престижнијих и успешнијих клубова а Миодраг Танасијевић је додао да мисли 

да Т.О и С.О. не морају имати своје представнике у У.О али да би требало тесно да сарађују за 

добробит атлетике. 

 Станиша Аксић је напоменуо свима да треба ставити на гласање сваки предлог па је 

предлог Ниџовића да Т.О има свог представника стављен на гласање а гласало се (15 ЗА, 6 

ПРОТИВ и 3 УЗДРЖАНА),након чега је константовано да је предлог Ниџовића прихваћен 

тако да ће тренерска организација дати свог представника у Управном одбору.  

 Един Зуковић из Новог Пазара рекао је да би требало слушати савете и идеје 

председника пошто смо га изабрали а сада неки  не желе да чују оно што има да каже и да 

предложи. 

 На гласање је стављен и предлог Драгана Стефановића да и судијска организација  

има свог представника у У.О а Скупштина је гласала (10 ЗА, 5 ПРОТИВ и 9 УЗДРЖАНИХ). 

Константовано је да Скупштина није усвојила предлог Стефановића. 

 Зоран Дојчиновић је рекао да се без тренера такмичење може одржати али без судија 

не може нашта се Горан Беговић надовезао да се без секретаријата и судија такмичење не 

може ни замислити а камоли одржати али не стаје ни на чију страну јер смо сви заједно 

потребни да се било које такмичење одржи.  

 Присутни делегати констатовали су да и Т.О и С.О треба да имају по једног свог 

представника у У.О.АСЦС. 

 Дат је на гласање сазив Управног одбора, о чему се Скупштина изјаснила (6 ЗА, 3 

ПРОТИВ и 15 УЗДРАЖАНИХ) након чега је председник дао десетоминутну паузу ради 

консултација.  

 Након тога јавио се Горан Беговић и поближе објаснио да смо у критичној ситуацији и 

да неизгласавање сазива У.О. може довести до пада председника и довести комплетан Савез 

под знаком питања и да нам време код АПР-а неумитно истиче и да свака даља расправа и 

одлагање не води никуда. На крају има услова  да ако треба можемо изгласати и да се савез 

угаси. 

 Един Зуковић је предложио да председник Павловић поново прочита сазив У.О што је 

и учињено, и да се поново стави на гласање како бисмо могли надаље доносити потребна акта 

и извршили потребну пререгистрацију код АПР-а. 

 Председник Павловић замолио је поново верификациону комисију да провери дали 

постоји кворум за даљи рад а извештај је био да је присутно 23 делегата и да и даље постоји 

кворум за рад. 

 Поново је стављен на гласање сазив У.О АСЦС а гласање је било следеће (16 ЗА 3 

ПРОТИВ и 4 УЗДРЖАНА) те је Скупштина константовала и усвојила сазив Управног одбора 

АСЦС онако како га је предложио председник Павловић.  

 Затим је председник Павловић предложио канидата за функцију генералног секретара 

односно да то буде Горан Беговић кога није потребно посебно представљати пошто сви знамо 

ко је и шта је као и колики је његов допринос у атлетици. 

 Предлог је стављен на гласање и гласовима (18 ЗА, 5 УЗДРЖАНИХ, против није било) 

Горан Беговић је изабран  на функцију генералног секретара АСЦС.  

 Предложен је и Надзорни одбор од стране Ивана Павловића у саставу Аксић Станиша, 

Дуканац Драган и Симовић Милош, предлог је стављен на гласање а гласало се (16 ЗА,4 

ПРОТИВ и 3 УЗДРАЖАНА), те је Скупштина усвојила састав Надзорног одбора. 

 



 Прешло се на следећу тачку дневног реда на усвајање Статута АСЦС. 

 

 Отворена је дискусија,у којој председник Павловић тражи да се измени члан 30.и да 

У.О има 9 чланова у свом саставу (председник, 2 подпредседника и 6 чланова),а не као до сада 

укупно пет чланова. 

 Такође предлаже да се се из члана 37. брише последња реченица која гласи 

„Генералног секретар одговара за свој рад председнику,Скупштини и Управном одбору 

АСЦС“, пошто иста стоји и у члану 38. Такође предлаже да се последња реченица из члана 

38.која гласи „Скупштина не може разрешити генералног секретара функције због 

преузимања мера усмерених на обезбеђивање законитости у раду“ брише. 

 Горан Беговић је разјаснио техничку грешку код члана 2. Статута где се тај члан мења 

и гласи „Седиште АСЦС је у Крушевцу, у улици Николе Тесле бр.14 из практичних разлога 

поводом избора новог У.О.и генералног секретара а ради лакшег функционисања Савеза. 

 Слободан Ниџовић је предложио да се члан 30. Статута промени и гласи „Чланове У.О. 

бира Скупштина из редова истакнутих друштвено спортских радника, атлетских стручњака, 

атлетичара и истакнутих привредника привржених атлетици, као и из редова тренерске и 

судијске организације АСЦС“. 

 Председник Павловић је дао на гласање промену чланова у Статуту у пакету (члан 2, 

члан 30, члан 37 и члан 38) зашта се Скупштина изјаснила 16 ЗА, ниједан против и 6 

УЗДРЖАНИХ),а затим је стављен на гласање предлог о изменама поменутих чланова 

Статута зашта се гласало (20 ЗА, ниједан против, 3 УЗДРЖАНО) чиме су ови предлози 

усвојени.  

 Након овога председник је дао Статут на усвајање, који је Скупштина једногласно 

усвојила. 

 Након усвајања Статута, председник Павловић дао је предлог да се око потребне 

пререгистрације савеза код АПР-а побрину досадашњи секретар Љубиша Гајић и 

новоизабрани секретар Горан Беговић, што је Скупштина једногласно усвојила. 

 На основу гласања председник је овластио горе поменуте (Гајића и Беговића) да могу 

вршити потребне радње око пререгистрације. 

 Спасић из Крагујевца је предложио да АСЦС има једног заступника, а Скупштина је 

једногласно усвојила да АСЦС има два заступника (председник и генерални секретар). 

 Скупштина је једногласно усвојила да генерални секретар поднесе захтев за 

пререгистрацију код АПР-а. 

 

 

 На крају заседања Скупштине уследила је тачка разно где су се за реч јавили: 

 

 Драган Стефановић је дао предлог да Савез награди досадашњег генералног секретара 

Љубишу Гајића са најмање 100.000 динара за досадашњи његов рад и труд око вршења 

функције која није била плаћена и предлаже да је то најлакше урадити преко стартнине. 

 Иван Павловић је на ово одговорио да ће савез свакако наградити Гајића али да то 

неће моћи да буде ретроактивно већ ће моћи само у наредном периоду.  

 Станиша Аксић је предложио да се размисли о некој повољнијој опцији за набавку 

спортске опреме а поседно реквизита неопходних за атлетику,пре свега код домаћих 

произвођача пошто су инострана опрема и реквизити претежно скупи за наше платежне 

способности. 

 Драган Томић је предложио да се помогне Љубиши Гајићу око издавања статистичких 

књига као и осталих радова које он у атлетици објављује пошто су у интересу разоја атлетике 

као и да се у рад, посебно у организације такмичења АСЦС укључе клубови који то до сада 

нису, без обзира у ком делу територијално се налазили на подручију деловања АСЦС. 

 Ниџовић је предложио да не би требало да на такмичењима суде тренери, већ да то 

раде судије, али не по систему да судије из Ниша или Чачка суде само у својим градовима, већ 

да то раде преко судијске организације АСЦС. 



 Председник Павловић је предложио да се казнене мере према клубовима који не 

измирују своје обавезе,или имају неки други вид санкција, поштују и на нивоу АСС, односно 

да клуб кажњен од стране АСЦС не може учествовати на такмичењима АСС и обратно. 

 Ниџовић је дао предлог да АСЦС тражи своје место у АСС и у У.О АСС. 

 Павловић је објаснио да АСЦС не може бити део У.О.АСС по Статуту АСС, али да је 

њему то обећано од стране председника АСС, и да би због тога требало затражити промену 

Статута АСС. 

Булатовић се кратко надовезао на тему око чланства АСЦС у У.О.АСС. 

Беговић Горан је додао везано за претходну дискусију, да је председник АСС 

Јевросимовић рекао да ће АСС помагати регионалне савезе и центре, али да око процената 

новчане помоћи не постоји јасна ставка у Статуту АСС, односно да постоји само усмена 

одлука. 

Војчевски из Јасенице, Смедеревска Паланка, да је све теже и теже финансирати 

клубове од стране матичних општина, те да ће на тај начин АСС морати некако помагати и 

финансирати клубове чланице савеза, преко разних пројеката, као и да се сазна који су то 

пројекти од значаја за развој атлетике који ће се финансирати. 

Аксић је изјавио да је стратегија развоја атлетике већ објављена и да ниједан клуб није 

ставио промедбу или приговор на исту, и констатовао да на тај начин тражимо „хлеба без 

мотике“.  

Скупштина је завршила свој рад у 17:20 часова. 

 

 

Оверачи записника:        Записничар:  

     

Драган Томић         Данијел Николић 

 

__________________________       ______________________ 

 

Зоран Дојчиновић 

 

___________________________ 

 


